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Sazebník úkonů Denní stacionář Pečky 
platný od 1.1.2022  

 
Příloha č. 1 "Smlouvy o poskytování sociální služby – denní stacionář"   

 
Základní činnosti    

Úkon Úhrada Komentář  

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                                                      

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

130,- Kč / hod. 

  

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek    

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík    
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru 

         26,- Kč/hod. Součástí dohled na klientem při 
odpoledních odpočinku   

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč / hod. 
 

   

pomoc při použití WC    

Poskytnutí stravy  

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a 
odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 
dietního stravování 

Dle nabídky 
dodavatele, max. 

75,- Kč/oběd 
 

 

  

Sociálně terapeutické, vzdělávací a aktivizační činnosti   

Pracovně výchovná činnost  

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  

Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání   

Sociálně terapeutické činnosti, jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální začleňování osob  

Skupinové činnosti 
 70,- Kč/hod.    

Individuální činnosti 110,- Kč/hod.    

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc 
a podpora při dalších aktivitách podporujících sociálních 
začleňování osob. 

130,- Kč / hod. 

   

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů 130,- Kč/hod.    
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Fakultativní služby (doplňující)   

Úkon Úhrada Komentář  

hygiena ve středisku osobní hygieny – použití vany/sprchy 
15,- Kč/úkon 

  

 
 

  

    
 
Stanovení výše úhrady    

Součástí sociální služby je základní sociální poradenství, které je poskytováno zdarma.  
 
Sazebník úkonů je v souladu s příslušnými právními předpisy  - vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  

Úhrada za poskytnutí níže uvedených časových činností vychází podle skutečně spotřebovaného času 
nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.   

 
 
Platnost a účinnost sazebníku 

    
Tento sazebník nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2022; k tomuto dni se také ruší platnost/účinnost předešlého 
sazebníku.    
 

   
 

   
Klient je s tímto sazebníkem seznámen při podpisu „Smlouvy o poskytování sociální služby – denní stacionář“ a stává se její 
nedílnou součástí.  
 
 
 
 
V………………dne………………..                                              V Pečkách dne…………………………….. 
 
 
 
 
 
___________________________                                              _________________________________ 
    
            podpis Klienta                                                                               podpis Poskytovatele  
    

 


